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PROGRAM

F. SCHUBERT (1797-1828)  

Keman ve Yaylılar İçin La Majör Rondo, D 438 – Süre: 14 dakika

W. A. MOZART (1756-1791)

No. 6 Re Majör Serenat, “Serenata Notturna”, KV 239 – Süre: 14 dakika

Marcia: Maestoso / Minuetto & Trio / Rondo: Allegretto

J. STRAUSS (1825-1899) 

1001 Gece Opereti’nden Intermezzo – Süre: 7 dakika

ARA

A. WEBERN (1883-1945)

Langsamer Satz, Op. Posth. – Süre: 10 dakika 

M. KARLOWICZ (1876-1909)

Yaylılar İçin Do Majör Serenat, Op. 2 – Süre: 22 dakika

Marş: Allegro moderato / Romans: Andante con moto /

Vals: Allegro moderato / Final: Allegro

( Türkiye Prömiyeri )



GEDİK FİLARMONİ ORKESTRASI
Gedik Filarmoni Orkestrası, geçmişten günümüze, birbirinden doğmuş, birbirinin 
etkisiyle gelişmiş ve zenginleşmiş gelenek ve kültürlerin mirasçısı olmak amacıyla 
2019 yılında Gedik Sanat bünyesinde kurulmuştur. Orkestra, özgür ve cesur yeni 
müzik fikirlerinin doğması ve olgunlaşması için eser siparişleri vererek ve Cum-
huriyet döneminden günümüze ilk seslendirmeleri dahi yapılmamış eserleri icra 
ederek hem Türkiye’nin kültür yaşamının önemli bir parçası olmayı, hem de ilham 
verici bir dünya markası olarak değişime, gelişime ve nitelikli müziğe liderlik et-
meyi hedeflemektedir.

1. Keman 

Önder Baloglu | Lider
Murat Erginol
Olgu Kalın 
Fahrettin Arda
Onur Akalın

2. Keman 

Ana Albero | Grup Şefi
Yaren Budak 
Berk Başaran
Hüseyin Ali
Ezgi Karasu

Viyola 

Ulrich Mertin | Grup Şefi
Ali Başeğmezler
Öykü Koçoğlu 
Verda Gül

Viyolonsel 

Mehmet Gökhan Bağcı | Grup Şefi 
Burak Ayrancı
Taylan Sarı

Kontrbas 

Deniz Yurdakul | Grup Şefi 
Gökçe Küçükarslan

Timpani 

Emre Günay 



ÖNDER BALOĞLU
Adana’da Ferhang Huseynov ile çalıştıktan sonra Essen Folkwang Sanat Üniver-
sitesi’nde Nana Jashvili, Pieter Daniel ve Andreas Reiner’le eğitimine devam eden 
Önder Baloğlu’nun bu süre zarfında Vadim Gluzman, Gordan Nikolic, Ivry Gitlis, Pat-
ricia Kopatchinskaja ve Enoch zu Guttenberg gibi isimlerle yaptığı çalışmalar da 
müzik yaşamında önemli rol oynadı. Duisburger Philharmoniker ve Deutsche Oper 
am Rhein Düsseldorf-Duisburg gibi çeşitli Türk ve Alman orkestralarının başke-
mancılığını yürüten Baloğlu, Almanya, Türkiye, Avusturya, İsviçre, İspanya, ABD ve 
Kanada gibi pek çok ülkede ve önemli salonlarda konser verdi. Oda müziği alanın-
da kurucusu olduğu Les Essences başta olmak üzere Ensemble Octans, Ensemble 
Ruhr, Kammerorchester der Duisburger Philharmoniker ve Württembergisches 
Kammerorchester gibi topluluklarla çalıştı. Türkiye’deki çeşitli orkestraların yanı 
sıra Folkwang Symphony, Staatsorchester Rheinische Philharmonie Koblenz, Boc-
humer Symphoniker ve Aachener Symphoniker gibi uluslararası orkestraların kon-
serlerinde solist olarak yer aldı. Duo Balkan, Ensemble Turquoise ve Quart.essence 
gibi topluluklarla Avrupa’daki ve Türkiye’deki önemli salonlarda konserler verdi; 
Musiquem Lleida, Essen NOW!, Duisburger Akzente, Klasik Keyifler ve Kuhmo Oda 
Müziği Festivali gibi festivallerde yer aldı. Baloğlu, Essen’deki Katakomben-Thea-
ter’de düzenlenen “Klassisch.Unterirdisch. –das Underground- Festival der Klas-
sik” başlıklı konser serisinin sanat yönetmenliğini yürütmekte. Önder Baloğlu, bir 
grup müzikseverin kendisine tahsis ettiği Rafaelle & Antonio Gagliano 1850 Napoli 
yapımı bir keman çalmakta.



F. SCHUBERT: KEMAN VE YAYLILAR İÇİN LA MAJÖR RONDO, D 438
Franz Schubert solo çalgı ve orkestra için konçerto formunda hiç eser yazmamıştır. 
Üstelik Schubert ismi solo keman literatüründen çok Lied ve piyano literatürüyle 
özdeşlemiştir. Yine de bestecinin Keman ve Yaylılar İçin La Majör Rondo (D 348) 
gibi konçerto stiline yakın, solo kemancının yeteneklerini sergileyebileceği eserleri 
de vardır. Dolayısıyla Keman ve Yaylılar İçin Rondo’yu bir Romantik dönem keman 
konçertosu olarak değerlendirmek de mümkündür. 

Eserin bestelendiği 1816 yılı, bestecinin özellikle keman içeren oda müziği eserlerine 
odaklandığı bir döneme denk gelir. Nitekim besteci, üç keman sonatını da aynı yıl 
besteler. İki bölmeli olan Rondo, Haydn’ın senfonilerine benzer şekilde Andante 
tempodaki giriş bölmesiyle başlar. Bu bölmeyi, Allegro tempoda, Mozart’ı anımsatan 
karakterdeki bir rondo takip eder. Yine de Keman ve Yaylılar İçin La Majör Rondo, 
farklı tonlara yapılan modülasyonlar ve Klasik dönem rondo formunun esnek şekilde 
kullanılmış olması bakımdan tam bir Romantik dönem eseridir.

W. A. MOZART: NO. 6 RE MAJÖR SERENAT, “SERENATA
NOTTURNA”, KV 239 

18. yüzyılda serenat, divertimento, cassation ve notturno’da olduğu gibi eğlence 
veya kutlama amacıyla bestelenirdi. Özellikle yaz aylarında bahçelerde düzenlenen 
eğlencelerde ses yükseklikleri nedeniyle daha çok üflemeli çalgılar tercih edilse de 
bu özel etkinlikler için yerleşik bir çalgı topluluğundan bahsetmek mümkün değildir. 
Dolayısıyla benzer amaçlar için sipariş edilen eserlerde kullanılan çalgı paleti oldukça 
genişti. Benzer bir çeşitlilik, biçimde de söz konusudur: Bu eserlerde dans biçimleri, 
sonat ve rondo gibi biçimler, serbestçe ve bir arada kullanılabiliyordu. Eğlencelerden 
keyif aldığı bilinen Mozart, bir düzine kadar böylesi serenat ya da divertimento 
bestelemiştir. 

Mozart’ın Re Majör Serenat’ı hangi eğlence için bestelediği bilinmemektedir. Eserin el 
yazması notası Ocak 1776 tarihli olduğu için yeni yıl kutlamaları ya da yaklaşmakta 
olan karnaval dönemi için bestelenmiş olması mümkündür. Başlıktaki “notturna” 
sözcüğü, eserin gece icra edilmek üzere bestelendiğini gösterir. Biri, iki keman, viyola 
ve kontrbastan oluşan, diğeri ise iki keman, viyola, viyolonsel ve timpaniden oluşan 
iki küçük “orkestra” için tasarlanan eserde bu grupların icranın yapıldığı mekânın 
karşılıklı köşelerine konumlandırılmış olması muhtemeldir. Nitekim bestecinin 
1777’de bestelediği Notturno (K 286) ve Don Giovanni operasının birinci perdesindeki 
balo sahnesinde olduğu gibi böylesi mekânsal kurgular yaptığı da bilinmektedir. 
Bölümlerin marş, minuet ve rondo olarak kurgulanmış olması, eserin amacına uygun 
bir zenginliğe ulaşmasını sağlar; eser özellikle biçim bakımından incelendiğinde 
büyük bir bestecinin elinden çıktığını da hemen ele verir.



J. STRAUSS: 1001 GECE OPERETİ’NDEN INTERMEZZO 
19. yüzyıl Viyana’sında müzik yaşamının en önemli aktörlerinden biri olarak kabul edilen 
Johann Strauss’un (oğul) 1871’de yazdığı üç perdelik ilk opereti Indigo und die vierzig 
Räuber (Indigo ve Kırk Haramiler), özellikle librettosu nedeniyle büyük bir başarı kazanmaz. 
Sonraki yıllarda yeni librettolarla revize denemeleri yapılsa da 1905’te Leo Stein, Karl 
Lindau ve bugün az tanınan bir besteci olan Ernst Reiteter işbirliğine dek istenilen sonuca 
ulaşılamaz. Reiterer, Strauss’un operet için bestelediği müzikleri revize eder ve eseri 1001 
Gece olarak adlandırır. Operet bu şekliyle ilk kez 15 Haziran 1906’da sahnelenir. Strauss 
hayranları eserin ilk halini tercih etse de Reiterer versiyonu azımsanamayacak bir başarı 
kazanır. Bu versiyonun içinde prolog ve birinci perde arasında yer alan ve Strauss’un 
operetindeki müziklerin ustaca birleştirilmesiyle oluşturulan Intermezzo, o tarihten beri 
konserlerde icra edilen ve sevilen eserlerden biri olmuştur.

M. KARLOWICZ: YAYLILAR İÇİN DO MAJÖR SERENAT, OP. 2
Polonyalı besteci Mieczyslaw Karlowicz’in eserleri genellikle geç Romantik stil içinde 
değerlendirilir. Büyük bir Çaykovski hayranı olan ve çağının diğer bestecileri gibi Wagner’e 
ilgi duyan bestecinin Yaylılar İçin Do Majör Serenat’ı da benzer şekilde yer yer kromatizmin 
kullanıldığı, geç Romantik stilin armonik dilinin baskın olduğu eserlerindendir; yine 
de eserin çocuksu bir neşesi ve cazibesi de vardır. Bestecinin arkadaşlarına yazdığı 
mektuplar, Serenat’ın 1896’da bestelendiğini gösterir. 1895-1901 yılları arasında 
Berlin’de çalıştığı besteci ve kemancı Henryk Urban’a ithaf edilen eser, bestecinin ilk 
orkestra eseridir. İlk kez 15 Nisan 1897’de bir öğrenci konserinde Urban yönetiminde icra 
edilen Serenat içerdiği marş, romans ve valsle bestecinin Mozart, Volkmann, Çaykovski ve 
Dvorák’la olan müziksel akrabalığını gözler önüne serer ama aynı zamanda tüm bu türleri 
aşan yaklaşımıyla kendine özgü bir bestecinin varlığını da barındırır.  

A. WEBERN: LANGSAMER SATZ, OP. POSTH.
Anton Webern, dizisel tekniğin kullanıldığı kısa ve kompakt eserleriyle tanınan ve Arnold 
Schönberg ve Alban Berg ile birlikte II. Viyana Okulu olarak anılan bestecilerdendir. Yine 
de bestecinin Langsamer Satz (Yavaş Bölüm) gibi tonalite içinde kaldığı, pek çoğunu 
gençken bestelediği nadir eserleri de vardır. İlhamını 1905’te daha sonra eşi olacak 
Wilhelmine Mörtl ile Waldwinkel’e yaptıkları bir tatilden alan eser, “sıkıştırılmış bir 
Tristan und Isolde” olarak da tarif edilir. Gerçekten de besteci, kendisini kuşatan doğa 
ve Wilhelmine’ye duyduğu aşkla doludur; günlüğüne şöyle yazar: “Yanımda sevgilimle 
çiçekler arasında böyle sonsuza kadar yürümek, kendimi evrenle bir bütün, dertsiz ve 
gökyüzündeki bir tarlakuşu kadar özgür hissetmek… Ah ne ihtişam… Aşkımız havayı 
dolduruyor. Sarhoş iki ruhtuk biz…” Gerek ilham kaynakları gerekse de Webern’in geç 
Romantik stil ve tonalite ile ilişkisi bakımından bestecinin eserleri arasında özel bir 
yere sahip olan Langsamer Satz’ın aynı zamanda öğretmeni Schönberg’in Verklärte 
Nacht’ıyla da içerik ve estetik bakımdan yakınlığı da dikkat çekicidir.
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GELECEK
PROGRAM

18ARALIK
ÇARŞAMBA

19:30
VİZYONER 
BEETHOVEN
BEETHOVEN 250

L. van Beethoven: No. 3 Do minör Piyanolu Üçlü, Op. 1 

L. van Beethoven: No. 5 Do Majör Viyolonsel Sonatı, Op. 102 No. 2

L. van Beethoven: No. 10 Sol Majör Keman Sonatı, Op. 96

P R O G R A M

ELLEN JEWETT keman

GÖKHAN BAĞCI viyolonsel

BAŞAR CAN KIVRAK piyano





BİLGİ İÇİN:

Çiğdem Pınar Babayiğit 

Klasik Müzik Koordinatörü 

0212 359 66 48
  albertlonghall  

  alhclassicalmusic    
klasikmuzik@boun.edu.tr  

klasikmuzik.boun.edu.tr



Boğaziçi Üniversitesi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Güney Kampüs, 1. Kız Yurdu Altı

Bebek 34342, İstanbul


